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Stichting Linda Fonds gaat over in Kom over en help
door Wilma van Roekel :

Lieve mensen, na 25 jaar hulpverlening heb ik besloten om
het stokje over te dragen aan stichting Kom over en help
te Nijkerk. Al enkele jaren is er een hartelijke
samenwerking met deze stichting en het voelt goed om de
projecten helemaal aan hen toe te vertrouwen.

25 jaar

Wat begonnen is in 1992 met het zenden van hulpgoederen is uitgegroeid tot een
fondsenwervende organisatie met netwerken in binnen- en buitenland.
Vanaf het eerste begin tot nu werkte ik samen Gerard Boogerd uit Nieuw-Vennep.
Het Linda Fonds heeft honderden projecten gesteund in Tsjechië en Oekraïne. De overige
bestuursleden van Linda Fonds zijn: Bert van Steenbergen, Joke Roseboom en Elly Buijs.
Samen hebben wij besloten de stichting te stoppen. Hartelijk dank
aan alle vrijwilligers die in de afgelopen 25 jaar hebben willen
meehelpen om dit werk handen en voeten te geven.
Sinds lange tijd steunt Kom over en help diverse projecten
samen met Linda Fonds. Dat was de reden waarom wij in mei
2016 een samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten.

Linda van Roekel

Dit jaar is het 25 jaar geleden dat we met de hulpverlening zijn
Gerard Boogerd
begonnen. Na het overlijden van onze dochter Linda in september
2000 kreeg de stichting de naam 'Linda Fonds'. Het verdriet om
het verlies van Linda en de verbondenheid met ouders van
gehandicapte kinderen in Oost-Europa vond een weg in hard
werken voor de stichting.
Ik heb het altijd hartverwarmend gevonden om te merken dat
u als donateur het werk steunde.
Het voelde alsof u daarin ons/mijn verdriet een beetje mee
wilde dragen. Dat was mooi! Heel hartelijk dank daarvoor!!!

Wat heeft het gebracht?

Door de jaren heen ging het vooral om wat de Heere wilde doen in mensenlevens en harten in Oost-Europa. Wat dat betreft hebben we rijke vruchten mogen zien. Men kreeg
moed om anderen te helpen, er kwam hoop op een beter bestaan. Kinderen groeiden op
en werden volwassen. Nu zijn zij zelf ouders en geven hun ervaringen weer door. Heel
veel kinderen mochten de Heere leren kennen als hun persoonlijke Heer en Heiland.
Aan Hem alle eer!

Overdracht
Laatst sprak ik iemand over het stoppen van het Linda Fonds en de reactie was: 'Dat zal
moeilijk zijn, dat is immers je kindje'.
Inderdaad is het lang mijn 'kindje' geweest; maar het kind mocht volwassen worden en
het is tijd dat zij de deur uitgaat.
De Heere heeft geholpen om het verdriet een plek te geven en het Linda Fonds was daar
alleen maar een instrument voor.
Graag zou ik u nog twee laatste verzoeken willen doen.
De kinderen in Oekraïne en de projecten voor ouderen zijn mij zeer dierbaar.
Die projecten moeten doorgaan.
Wilt u uw steun voortzetten aan Kom over en help precies zoals u dat
voor het Linda Fonds deed? In de bijlage ziet u hoe dat kan.
Na jaren samenwerking hebben wij er alle vertrouwen in dat Kom
over en help de projecten van Linda Fonds goed zal beheren en
ondersteunen. Het team van Kom over en help is zeer deskundig en
heeft grote compassie bij het werk voor Gods Koninkrijk.
Met trots en met het grootste vertrouwen laat ik dan ook 'mijn kindje'
achter in de handen van Kom over en help.

Jubileumgift

Een jubilaris krijgt vaak een cadeau. Mag ik u vragen om een jubileumgift voor de
projecten van Linda Fonds? Zodoende kan Kom over en help in 2018 goed van start met
het ondersteunen van de projecten die mij zo dierbaar zijn?

Uw jubileumgift is welkom op NL42 RABO 0161 0045 55
Kom over en help met vermelding Jubileum.
Kom over en help zal u blijven informeren over de projecten. Ik stel u dan
ook graag voor aan collega Corine de Jong van de afdeling fondswerving.
Zij kan u in de toekomst te woord staan.
Heel hartelijk dank namens onze partner Father's House en de andere
bestuursleden,
Tot slot eindig ik met een regel uit Psalm 90:17 'De lieflijkheid van de Heere,
onze God, zij over ons; bevestig het werk van onze handen over ons,
ja het werk van onze handen, bevestig dat.'
Hartelijke groet,
Wilma van Roekel

Corine de Jong

